BASES DEL CAMPIONAT TERRITORIAL BARCELONA CIUTAT 2019
1- NORMES GENERALS
1.1 Les normes generals d'aquest Campionat Territorial són les que s’indiquen en les presents
bases. Per a tot el que no estigui indicat prevalen les bases establertes per al Campionat
de la Unió de Colles Sardanistes.
1.2 La junta de la territorial de Colles Sardanistes de Barcelona, d'acord amb les
circumstàncies que es donin en el desenvolupament de la temporada, podrà introduir
esmenes a les presents bases o editar, si s'escau, disposicions complementàries.
2- CONCURSOS.
2.1 El campionat constarà de cinc concursos que es podran celebrar per tot el 2019.
3- PARTICIPACIÓ DE LES COLLES
3.1 Cada colla inscrita al territorial Barcelona Ciutat pot deixar de participar en un dels cinc
concursos programats. En aquest concurs, pel que fa al campionat se li donarà l’últim lloc
de la classificació.
La pèrdua d’un altre concurs la situa automàticament en el darrer lloc del campionat.
3.2 Si una colla no pot participar en un concurs per organitzar un acte sardanista el mateix dia
i hora o per participar en un concurs del campionat de Catalunya, se li donarà en les dues
sardanes i a la revessa la mitjana de les obtingudes en la resta del campionat.
3.3 En un concurs territorial de Barcelona Ciutat, les colles que hi participen hauran de
realitzar la seva inscripció als organitzadors del concurs, amb coneixement a la UCS i al
delegat de Barcelona Ciutat. En cas que una colla no vulgui o no pugui assistir a algun
dels concursos haurà de comunicar-ho per e-mail al delegat territorial.
4- COMPOSICIÓ DE LES COLLES
4.1 Les colles grans i veteranes hauran d’estar formades per cinc o sis parelles mixtes. Si en
cas de força major una colla ha de ballar en un concurs amb quatre parelles, quedarà
classificada en el darrer lloc del concurs.
Les colles juvenils hauran d’estar formades per un mínim de quatre parelles mixtes.
Les colles infantils i alevines hauran d’estar formades per un mínim de sis dansaires.
4.2 L'edat dels dansaires per a cada categoria serà la mateixa que l’establerta per la Unió de
Colles Sardanistes en les bases del seu Campionat.
5- CAMPIONAT DE LLUÏMENT
5.1 La classificació s'obtindrà de la suma de les vuit millors puntuacions de les deu sardanes
del campionat.
5.2 Si en un concurs es participés juntament amb altres colles lliures, la classificació
corresponent al campionat de les colles de Barcelona s’obtindrà refent les puntuacions
dels jurats considerant només les colles de la territorial.
5.3 La puntuació de cada colla en cada sardana serà 1 punt per a la primera classificada, 2
punts per a la segona, 3 punts per a la tercera i així successivament fins a la darrera colla
classificada en cada una de les diverses categories.

5.4 Penalitzacions.
Pel que fa al campionat, una falla de repartiment o de conjunt comportarà a la colla
penalitzada dos llocs enrere en aquella sardana sense que variï la puntuació de les altres
colles donada pel jurat ni tan sols pel fet que es produeix un empat de la colla penalitzada
amb la colla del darrere.
Sardana no resolta, doble falla de repartiment o de conjunt: Pel que fa al campionat
comportarà a la colla afectada l’últim lloc més un en aquella sardana sense que variï la
classificació de la resta de les colles donada pel jurat.
Es fa l’aclariment que es considera una sardana no resolta quan no s’acaben bé les dues
primeres tirades de curts o de llargs i una falla de conjunt quan s’equivoquen a partir de
quatre dansaires alhora.
Pel que fa a la classificació general del concurs i a efectes del trofeu, en la suma de la
puntuació de les dues sardanes donada pel jurat sense cap penalització se li sumaran els
punts necessaris perquè perdi un lloc o faci l’últim a causa de la penalització.
Per la resta de penalitzacions s’aplicaran les de la UCS.
5.5 En cas que per força major un concurs no se celebrés i no se’n trobés un altre per
substituir-lo, la classificació s’obtindria per la suma de les set millors puntuacions del total
de les vuit sardanes ballades.
5.6 La publicació de les parcials dels concursos territorials Barcelona Ciutat es farà amb la
classificació refeta segons el punt 5.2, independentment que a l’acta del concurs hi hagi la
classificació general amb totes les colles que hi han participat.
5.7 Els jurats seran preferiblement de fora de l’àmbit de les colles de Barcelona implicades en
el concurs, si bé, en cas necessari, gent de les colles de Barcelona en podrà fer, procurant
que estiguin distribuïts de tal manera que, o bé a les colles no els puntuï cap jurat implicat,
o que totes les colles en tinguin.
5.8 En cas d’un empat en el primer lloc de qualsevol categoria del campionat de lluïment, per
determinar el campió de Barcelona ciutat es farà pel primer dels punts següents que
desfaci aquest empat:
a- Anar sumant les pitjors classificacions eliminades , primer una i si cal, després
dues.
b- Colla contra colla per sardanes (incloent-hi l’últim lloc en cas de faltar en algun
concurs).
c- Colla contra colla per jurats en tots els concursos celebrats de la territorial.
d- Per la suma de les puntuacions de cada sardana donada pels jurats, traient la
millor i la pitjor de totes les sardanes ballades.
e- A la suma de les puntuacions anteriors s’hi anirà afegint la més bona de les
puntuacions eliminades com a millors dels jurats en cada sardana fins que es
desfaci l’empat. (En cap cas es sumaran les pitjors)
f- En cas de persistir l’empat, es faria una sardana de desempat de 5 tirades .
6- CAMPIONAT DE SARDANES REVESSES
6.1 Sense que afecti a l'organitzat per la U.C.S. per a totes les colles, i amb la finalitat de
donar un al·licient més a la nostra territorial, el present Campionat inclourà una
classificació de sardanes revesses amb el premi corresponent.
6.2 Es proclamarà campiona la colla que al final del campionat assoleixi millor puntuació.

6.3 La classificació de la sardana revessa serà de la següent manera:
sardana resolta i repartida correctament

20 punts

sardana resolta i no repartida

12 punts

sardana amb curts resolts

5 punts

sardana amb llargs resolts

4 punts

7- DISPOSICIÓ FINAL
7.1 Qualsevol problema no previst en les presents bases, o en les normes d'aplicació general
del Campionat de la UCS, passarà per a la seva solució a la consideració de la junta de
Colles Sardanistes de Barcelona.
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